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S N EP NA  

Sim Não Em parte Não se aplica 

 
 S/N/ EP 

ou NA 
Observação 

1) O preâmbulo e as cláusulas do contrato conferem com a minuta aprovada pela 

Procuradoria? 

  

2) Consta o número do processo de licitação?   

3) Consta a modalidade e número da licitação?   

4) Constam as seguintes informações do licitante vencedor:   

a) Nome completo?   

b) CPF ou CNPJ?   

c) Endereço, com CEP?   

d) Nome do representante?   

e) CPF do representante?   

5) O valor do contrato confere com o constante no Termo de Homologação da Licitação?   

6) A vigência do contrato corresponde ao período de vigência solicitado pelo demandante?    

7) Constam no processo:   

a) SICAF regular do concessionário? 
Observação 1: O prazo de validade da qualificação econômico-financeira referente aos 
demonstrativos do exercício de 2018, das empresas cadastradas no Sicaf fica prorrogado 
até 31 de julho de 2020, conforme o disposto no §4° do art. 16 da Instrução Normativa n° 
3 de 26 de abril de 2018. 
Observação 2: Fica prorrogado por 30 (trinta) dias o prazo de validade das Certidões 
Negativas de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União 
(CND) e das Certidões Positivas com Efeitos de Negativas de Débitos relativos a Créditos 
Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (CPEND) que estejam válidas até 14 de julho 
de 2020 (Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.178, de 13 de julho de 2020). 

  

b) CNJ regular do concessionário?   

c) Consulta ao CEIS regular do concessionário?   

d) Consulta ao TCU em situação regular do concessionário?   

e) Consulta ao Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público 
Federal – CADIN, do Sistema Integrado de Administração Financeira – SIAFI, do 
Governo Federal? 

  

8) Caso conste no Edital de Licitação, cláusula que contenha exigência a ser atendida pelo 

concessionário como precondição para a celebração do contrato, esta foi atendida? (por 

exemplo: realização de curso relacionado ao objeto da concessão) 

  

9) Foi verificada e confirmada a inexistência de contrato vigente com o mesmo objeto do 

contrato a ser firmado? 

  

 

Observações: 
 

 

UFC 
Pró-Reitoria de 
Planejamento e 
Administração 

CERTIFICADO 

Certifico e dou fé que a via do Contrato do concessionário   , 
referente ao Processo nº___________________, confere com o original da Minuta do Contrato 
constante no processo, devidamente aprovada pela Procuradoria Federal/UFC, através do Parecer nº 
____________________. 


